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Styregruppemøde nr. 18 

Tid: Mandag den 27. juni 2018, kl. 19.30 – 21.00 

Sted:  Loppen, Ramsing 

Deltager:  Svend Skov Madsen, Mikkel Rud Jakobsen, Connie Andreasen, Birgit Madsen, Uffe 

Holst, Aksel Christensen, Aage Dahl, Jens Knudsen og Rene Laursen 

Afbud:  Jens Knudsen 

Borgerdeltager: Inger Lise Dahl 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 11. juni 2018  

Godkendt 
 

2. Bordet rundet 

Bosætningskonsulent og naturkonsulent ansat i Skive Kommune – kontakt til de to?? 

Landsbyklyngen Vestrum er inviteret til efter 2. sept. Her kommer Vestrums svar: 

Hej Aage 

Godt at høre I har gang i butikken. 

Vores næste store projekt er Naturens dag den 9. september, så vi kan  

mødes med jer herefter, undtagen uge 39. 

Kom med en dato og sted, så kommer vi! 

 

Venlig hilsen  

Carsten Meller 

Sydvest Salling foreslår 26 sept. Måske start i onsdagshus kl. 18 

Ramsing: Byfest med rundbold, cykelløb, kagekonkurrence mm 

Åbent hus i Troldebo 

Vejby: St. Hans med 54 til spisning 

Håsum: St Hans med spisning 

Positivt møde med Lokale og anlægsfonden. 

Lem: St. Hans med 80 til spisning – ca. 150 til bål 

 

3. Bekræftelse fra DGI ved Lise Grønbæk vedr.  modtagelse af Strategiplan for landsbyklyngen 

Sydvest Salling  

Kære Aage  

 Spændende – jeg glæder mig til at læse den.  

Jeg skal nok sørge for at den kommer i de rette hænder.  

I første omgang læser jeg den igennem og så tager jeg kontakt til dig, så vi kan få en snak om 

det videre forløb. Bl.a. om formatet, om hvor mange i ønsker trykt (I får 25 stk. men kan vælge 

at trykke flere mod betaling) og ikke mindst hvornår, I gerne vil have dem - og så er jeg 

selvfølgelig også interesseret i at høre om I har gjort jer nogle tanker om formidlingen eller 

kommunikationen omkring at I er nået så langt.  

Den bliver sat op hos DGI grafisk (som også satte rapporten op) og jeg er sikker på at de gerne 

vil anvende nogle af de fine fotos.  

     Lise Grønbæk 
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Telefonisk har Lise meddelt begejstret efter læsning, at det var en meget god strategiplan med 

mål i en opnåelig højde.  

Trykning af strategiplanen sker i august, hvilket hun beklagede. Jeg takkede for, at det ikke blev 

før. 

Klyngen kan hente hjælp hos DGI, som meget gerne vil bevare kontakten med klyngerne. 

Foreslog, at vi gjorde en del ud af at offentliggøre strategiplanen. Nogle steder havde 

kommunen overtaget offentliggørelsen, hvilket hun ikke var så glad for, da det så blev på 

rådhuset uden stor lokal islet. DGI var parat til at være medspiller. 

Klyngen kan få flere eksemplarer af strategiplanen mod betaling. Pris kommer. 
 

Var glad for at høre, at klyngen havde været med til at skaffe penge til Håsumhus, om 

henvendelse fra Lem Rideskole og om Håsumhus’ møde med Lokale og anlægsfond. Ville gerne 

have nogle meddelelser på DGIs blok om sådanne succeshistorier. Meddelte også, at RealDania 

og Lokale og Anlægsfonden havde stor fokus på samarbejde landsbyerne mellem, da store 

nybyggerier skulle have en vis befolkningsgrundlag, hvis de skulle yde tilskud af en anseelig 

størrelse. 
 

Håsum var endnu ikke klar til at skrive tekst til DGIs blok. Afventer resultat af forhandlingerne 

med Vendsyssel Sparekasse. 

Gæsteliste ved (evt.) offentliggørelse af Strategiplan for Sydvest Salling drøftedes: 

Lokale borgerforeningers bestyrelser, Suzanne Ditlevsen, Peter Steens, Anders Rask, Skive 

Kommunes Landsbyudvalg, Repræsentanter fra Skives Kulturudvalg, lokale politikere, 

borgmester blev bragt i forslag 

Form for offentliggørelse sker i samarbejde med DGI. 

Tidspunkt: september efter Håsum Markedet. 

 

4. Konstituering: Ifølge vedtægterne skal styregruppen konstituere sig med formand, 

næstformand, kasserer og sekretær 

Formand: Aage Dahl 

Næstformand: Rene Laursen 

Kasserer: Connie Andreasen 

Sekretær: Mikkel Rud Jacobsen 

Drøftelse af graden for elektronisk og papir-administration: Ikke drøftet 

5. Etablering af arbejdsgrupper påbegyndes - eksempler (kun forslag) 

a. Fundraising - første gruppe:  

Svend Skov, Rene Laursen, Inger Lise Jensen og Aage Dahl 

b. Praktiske grupper – referatet fra sidste møde nævner eksempler:  

Styregruppen varetager ansvaret for nedsættelser af grupper med fx fundraising og 

projektgruppe(r) til udarbejdelse af projektplan indeholdende sceneforhold, tilskuerpladser, 

annoncering, toiletter, fortæring, salgsboder, billetter, tilladelser fra myndigheder, kontakt 

til erhverv. 

PR-gruppe: Inge Lise Dahl, Rene Laursen, Jens Knudsen, Svend Skov, Karina Miltersen 

spørges 

Skuespil: Jens Jacobsen og Vagn Lykke 

Praktisk gruppe vedr. friluftsspil: Rene Laursen, Inge Lise Dahl, Uffe Holst 
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6. Historisk friluftsspil på Bustrup – ansøgninger udformes 

På styregruppemøde 11. juni besluttedes, at næste mødes vigtigste punkt var udformning af 

ansøgninger. 

Styregruppen drøftede intenst udformning af budget vedr. en evt. egenbetaling fra de 4 

moderforeninger.  

Undertegnede foreslår, at budgettet forhøjes med honorar til instruktør. Samme beløb indgår 

som gave fra instruktør. På den måde vises, at instruktionen er værdisat, og at instruktøren 

arbejder gratis. 

Inspiration til ansøgningstekster kan findes i Skive.dk under landsbyudvalget, hvor der i 

bilagene altid en ansøgningstekst med. Der er udformet et ansøgningsskema. 

 

Ansøgningsmuligheder:  

Landsbyudvalget og Kulturudvalget, Skive Kommune. 

Statens Kulturfond, Egnsspil 

Bustrup Fonden 

Sparekassen Vendsyssel, Salling Bank, Sparbank Vest Fond, Nordea 

Realdania, Mærsk Fonden, Den Obelske Fond, Færch Fonden 

Region Midt kulturfond, 

Rent Liv Skive Kommune: Underskudsgaranti 

Kontakt til lokale erhvervsdrivende vedr. fx reklamer, materialer, el-tavle, logo mm. 

Bilag: Østergårds budget 

Instruktørløn værdisættes ikke i budget. Kan evt. medtages i ansøgningstekst. 

Fundraising-gruppen og Planlægningsgruppen går straks i gang. 

Skuespilgruppen er i gang 

 

7. Strategiplan 

Uffe læser pt. korrektur. Billeder fra Klyngevandringen medsendes. Andre fotos medtages 

gerne. Undertegnede indsender efter endt korrekturlæsning materialet til DGI. 

Strategiplanen er indsendt og bekræftelse modtaget. 

Aage kontakter DGI angående offentliggørelse af strategiplanen. Styregruppen ønsker et lokalt 

arrangement. 

Klyngen ønsker 40 – 50 eksemplarer 

 

8. Regnskab 

Forbrugt  8764,48 

Se bilag. 

Til orientering 

 

9. Henvendelse fra Lem Rideskole ved tidligere sparekassedirektør Bent Jensen med anmodning 

om Landsbyklyngens Sydvest Sallings opbakning til støtte til et projekt, hvor rideskolen 

omdannes til en selvejende institution med egen bestyrelse, hvortil der er fundet 3 (2) stærke 

personer til bestyrelsen.  

Interimsbestyrelsen består af Ingeborg Kier Riisgaard, Cirsten Justesen og Bent Jensen 

Det betyder, at ejendommen med bygninger købes. Nuværende ejer ansættes som driftsleder. 

Foreningen Lem Rideskole køber sig ind med betaling af leje af lokaler, af heste/undervisning 

og opstaldning af egne heste. 
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Bent Jensen tillægger klyngens opbakning stor betydning og meddeler samtidig, at denne 

mulighed er sidste chance for at sikre en videreførelse af Rideskolen. 

Flere oplysninger kan gives på mødet. 

 

Indstilling fra tovholder: 

Anmodningen om opbakning til dannelse af ” Den selvejende institution Lem Ridecenter” 

imødekommes. 

Aage udformer skrivelse, som udtrykker ønsker om at bevare en for egnen værdifuld aktivitet. 

 

 

10. Evt. 

Næste møde 8. aug. Kl. 18.30 Mikkel Jacobsen Lægårdvej 8  

 

Referent Aage  

 


